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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
 

PORTARIA Nº 08/2022, DE 29 DE JULHO DE 2022

  

A COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelos art. 09 e
10 do REGIMENTO INTERNO DO PPGCOM,
aprovado(a) pelo COLEGIADO DO PROGRAMA, 

 

                                                                                                                                                 RESOLVE:
 

Ins�tuir, com base na reunião de Colegiado do dia 18 de julho de 2022, as normas internas
do Programa de Pós-Graduação em Comunicação quanto à licença maternidade:

a) Discentes do PPGCOM - bolsistas e não-bolsistas - podem  afastar-se pelo período de
quatro (4) meses em função da ocorrência de parto durante a realização do curso de pós-graduação.

b) Em decorrência do período de licença maternidade são adicionados quatro (4) meses ao
tempo de defesa da tese ou dissertação, passando de 24 e 36 meses para 28 e 40, respec�vamente.

c) Durante o período de licença maternidade não é possível cursar disciplinas e a discente
fica afastada temporariamente de suas a�vidades junto ao PPGCOM.

d) As discentes que são bolsistas CAPES, conforme Portaria 248 de 19 de dezembro de
2011, não terão a suspensão dos pagamentos dos bene�cios da bolsa durante o afastamento temporário.

e) Conforme Portaria 248 de 19 de dezembro de 2011, "os pagamentos poderão ser
prorrogados por até 4 (quatro) meses, com a comprovação do afastamento temporário das a�vidades da
bolsista, provocado pela ocorrência de parto durante o período de vigência da respec�va bolsa".

f) Para registro da licença maternidade no SIGA, a discente deve encaminhar
eletronicamente para a secretaria do PPG a cer�dão de nascimento da criança no período de 30 dias
após o parto. 

 

Curi�ba, 29 de julho de 2022.

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM-UFPR)
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Documento assinado eletronicamente por MICHELE GOULART MASSUCHIN,
COORDENADOR(A) DE CURSO DE POS-GRADUACAO (PROGRAMA DE POS-
GRADUACAO EM COMUNICACAO) - SACOD, em 29/07/2022, às 10:20, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4751327 e o
código CRC 0AE7FF91.

Referência: Processo nº 23075.002456/2021-79 SEI nº 4751327
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